ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ – 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
1. Από την έναρξη της προσφυγικής κρίσης το 2013, τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν δεχθεί
περίπου δύο εκατομμύρια πρόσφυγες. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες
έφτασαν το 2015, ενώ ακόμη ένα εκατομμύριο αναμένεται το 2016, λόγω των
συνεχιζόμενων συγκρούσεων.
2. Η ανάγκη να δοθεί απάντηση στις άνευ προηγουμένου μεταναστευτικές ροές προς την
Ευρώπη είναι επιτακτική. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έχει αντιμετωπίσει ακόμα τις
βασικές προκλήσεις που αφορούν τη διαχείριση της ανθρωπιστικής κρίσης στα σύνορα
της Ευρώπης στο πλαίσιο ενός κοινού προγράμματος εργασίας. Η ισχυρότερη
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών είναι η μόνη λύση στις ασυνήθιστα μεγάλες
προσφυγικές ροές που καταφθάνουν στην ΕΕ, και που οδήγησαν ορισμένα κράτη μέλη
σε κλείσιμο των συνόρων τους, θέτοντας σε κίνδυνο το κεκτημένο του Σένγκεν.
3. Η σύμβαση του Σένγκεν είναι ένα από τα πλέον χειροπιαστά επιτεύγματα και οφέλη
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η αποδόμηση ή η
διάλυση του χώρου Σένγκεν θα προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα στις αλυσίδες αξίας και
θα οδηγήσει τελικά στην καταστροφή θέσεων εργασίας και στη μείωση του πλούτου.
Ιδιαίτερα ο αποτελεσματικός έλεγχος των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ είναι ουσιώδους
σημασίας. Απαιτούνται επαρκή οικονομικά μέσα που θα επιτρέψουν στη Frontex να
παίξει τον ρόλο της, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι διατίθεται διεθνής προστασία σε
εκείνους που τη χρειάζονται, σύμφωνα με τις Συνθήκες της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο.
4. Η ενσωμάτωση των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων στην αγορά εργασίας είναι
βασικής σημασίας. Ο πληθυσμός της Ευρώπης γηράσκει. Σε αρκετά κράτη μέλη, το
εργατικό δυναμικό αρχίζει να συρρικνώνεται. Ο μεγάλος αριθμός θέσεων εργασίας που
παραμένουν κενές σε καθήκοντα που απαιτούν τόσο εξειδικευμένο όσο και ανειδίκευτο
δυναμικό συνυπάρχει με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό
είναι κάτι που υπονομεύει τις γενικότερες προοπτικές για τη μελλοντική μας ανάπτυξη.
Πέρα από τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την καλύτερη αξιοποίηση των αγορών
εργασίας μας και τη βελτίωση της κινητικότητας εντός Ευρώπης, η νόμιμη μετανάστευση
από τρίτες χώρες αποτελεί εν μέρει την απάντηση για τη διασφάλιση της μελλοντικής
ευημερίας μας και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που ενέχουν οι δημογραφικές
μεταβολές. Είναι συμφέρον μας να διασφαλίσουμε ότι άτομα από ολόκληρο τον κόσμο
τα οποία διαθέτουν τα προσόντα που χρειάζονται στις αγορές εργασίας μας θεωρούν
την Ευρώπη ελκυστικό προορισμό για να σπουδάσουν, να ζήσουν και να εργαστούν
νόμιμα.
5. Η ενσωμάτωση των ατόμων που διαμένουν νόμιμα στην Ευρώπη στους τομείς της
εκπαίδευσης, της απασχόλησης, και στην κοινωνία γενικότερα είναι ζωτικής σημασίας. Η
διοργάνωση σεμιναρίων για την ενσωμάτωση, η στέγαση, τα μαθήματα εκμάθησης
γλώσσας και άλλα μέτρα εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελούν ευθύνη των δημόσιων
αρχών και της κοινωνίας γενικότερα. Ωστόσο, οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι
λαμβάνουν επίσης μεγάλο αριθμό πρωτοβουλιών για να συνεισφέρουν σε αυτό.

6. Το ζήτημα της αξιολόγησης, της δοκιμής και του ελέγχου των δεξιοτήτων και των
ικανοτήτων είναι ο θεμέλιος λίθος μιας αναζωογονημένης πολιτικής για την ένταξη στην
αγορά εργασίας των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων στην Ευρώπη. Η αύξηση των
δυνατοτήτων όλων των παραγόντων στην αλυσίδα ενσωμάτωσης είναι ζωτικής
σημασίας για την πιστοποίηση και την αντιστοίχηση των δεξιοτήτων.
Η προσπάθεια αυτή πρέπει να προσαρμόζεται στις ειδικές συνθήκες των ατόμων που δεν είχαν τη
δυνατότητα να σχεδιάσουν το μεταναστευτικό τους εγχείρημα. Τα διάφορα επίπεδα των τρόπων
ενσωμάτωσης (εκμάθηση γλώσσας, αγωγή του πολίτη, κοινωνική πρόνοια, εξισορρόπηση
ικανοτήτων, ακτιβισμός στην αγορά εργασίας) δεν ενσωματώνονται πάντα με ικανοποιητικό τρόπο
και δεν λειτουργούν συνδυαστικά. Αυτό αποτελεί εμπόδιο στην ομαλή και βάσει δικαιωμάτων
ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας.
7. Η προώθηση της καλύτερης ενσωμάτωσης και της δίκαιης συμμετοχής στην αγορά εργασίας είναι ο
μόνος τρόπος για την ανάπτυξη αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής και την πρόληψη περαιτέρω
κοινωνικών αναταραχών και της απόρριψης των πληθυσμών προσφύγων και μεταναστών.
8. Τα βασικά ζητήματα, κατά την κοινή μας άποψη,
-

είναι η ανάγκη για μια κοινή, πανευρωπαϊκή λύση στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη
της ΕΕ με δίκαιο, ισορροπημένο και υπεύθυνο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση /
πιστοποίηση των δεξιοτήτων και τις εθνικές / περιφερειακές οικονομικές ανάγκες

-

επιπλέον, η ένταξη και η ενσωμάτωση στην κοινωνία, ιδιαίτερα στην αγορά εργασίας, των
προσφύγων στους οποίους χορηγείται άδεια παραμονής στην ΕΕ, πρέπει να αποτελέσει κοινό
στόχο όλων των κρατών μελών.

Οι Ευρωπαίοι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι υπογραμμίζουν:
A. τη δέσμευση και την προθυμία τους να συνεργαστούν με κυβερνήσεις και άλλους φορείς για το
σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολιτικών που υποστηρίζουν την ένταξη. Οι εργοδοτικές οργανώσεις
στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, τα εμπορικά και τα βιομηχανικά επιμελητήρια, οι
επαγγελματικές ενώσεις και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και άλλοι παράγοντες, θα
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και δεσμεύονται στην προώθηση και στην υποστήριξη της ένταξης
των προσφύγων στην εργασία και στην κοινωνία.
B. τις πολυάριθμες εθνικές δράσεις που καλούν σε συμμετοχή εργοδότες, εμπορικά και βιομηχανικά
επιμελητήρια καθώς και συνδικαλιστικές οργανώσεις για την ενσωμάτωση των προσφύγων και των
μεταναστών. Συμφωνούμε ότι οι εργοδότες πρέπει να βασίζονται σε ένα σταθερό και εφοδιασμένο
με προσόντα εργατικό δυναμικό που θα προσαρμόζεται στις ανάγκες τους. Συμφωνούμε ότι η
ένταξη στην εργασία πρέπει να γίνεται με βάση την παροχή εγγυήσεων για ισότητα ευκαιριών και
ισότιμη μεταχείριση μεταξύ των ημεδαπών και των μεταναστών εργαζομένων, λαμβάνοντας υπόψη
την αντικειμενική κατάσταση των προσφύγων στο πλαίσιο ενεργών εργαλείων της αγοράς εργασίας
που είναι διαθέσιμα σε όσους αναζητούν εργασία.
Γ.

την ανάγκη για ένα συντονισμένο, πανευρωπαϊκό πρόγραμμα παροχής επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και μαθητείας σε πρόσφυγες/μετανάστες που συμπεριλαμβάνει
τις χώρες διέλευσης – τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε όμορα κράτη – καθώς και τις χώρες
προορισμού.

Δ. την πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι τοπικές δημόσιες υπηρεσίες, καθώς βρίσκονται μπροστά στην
ανάγκη βελτίωσης της δυνατότητας των νεοαφικνουμένων να συνεισφέρουν στην τοπική αγορά
εργασίας σε μια εποχή που οι πόροι καθίστανται ολοένα και πιο σπάνιοι, χωρίς αυτό να οδηγήσει σε
μειωμένη παροχή υπηρεσιών στις τοπικές κοινότητες.
Ε.
τις επιπτώσεις από την άφιξη εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων στις δημόσιες
υπηρεσίες και την ανάγκη των κρατών μελών να χρησιμοποιήσουν την έμφυτη ευελιξία του
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών συνεπειών
της προσφυγικής κρίσης.

ΣΤ.

ότι η μετανάστευση, όταν αποτελεί αντικείμενο σωστής διαχείρισης, μπορεί να διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της αύξησης του δείκτη εξάρτησης ηλικιωμένων που προκύπτει
από τη γήρανση των ευρωπαϊκών πληθυσμών.
*****
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